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“Schepping en herschepping”
Zondagsschool ‘Het Mosterdzaadje’ - Christelijke Gereformeerde kerk, Sliedrecht Beth-El

Kinderen zingen:
Kom, Heil’ge Geest, daal neder,
als op het Pinksterfeest.
Maak onze harten teder,
daal neder, Heil’ge Geest.
Ach, steeds zijn onze zinnen
naar ’t aardse nog gericht.
Kom, Goede Geest, daar binnen
en maak het duister licht.
Welkom en gebed door meester De Groot
Zingen: Psalm 47:1
Juicht, o volken, juicht;
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd;
Weest te zaam verheugd;
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht;
Zijne Majesteit
Maakt haar heerlijkheid,
Over ’t rond der aard’,
Wijd en zijd vermaard.
Schriftlezing : Handelingen 2:1-6, 12-21, 32-33, 36-38 (Maartje/Rosanne/Levi)
1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
2. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen,
gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van
hen.
4. En zij werden allen vervuld met de Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken van
degenen, die onder de hemel zijn.
6. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een
iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
12. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen de ander:
Wat wil toch dit zijn?
13. En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.
14. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse
mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw
oren ingaan.

15. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de
dag.
16. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël:
17. En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten
zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
18. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van
Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
19. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed
en vuur, en rookdamp.
20. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en
doorluchtige dag des Heeren komt.
21. En het zal zijn, dat een iegelijk, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal
worden.
32. Deze Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.
33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen
Geestes, ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.
36. Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus
gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Dien gij gekruist hebt.
37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de
andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
38. En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam
van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes
ontvangen.

Opzeggen: (Ruth/Alina/Wiegert)
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en
duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
Kom Geest, o Bron van al wat leeft!
Die in ’t begin der tijd
reeds boven vloed en duister zweeft
met macht en majesteit.
Kom, wek tot leven en beziel,
wat aan het duister weer verviel.
Kom en vernieuw ons hart, o Geest
en overwin ons zondig vlees.

Opzeggen (Merith)
Vr.
Wat gelooft u van de Heilige Geest?
Antw. Eerst dat Hij samen met de Vader en de Zoon
waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof,
Christus en al Zijn weldaden geeft,
mij troost en bij mij eeuwig blijft.

Zingen
Heer’!, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d’ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door Uw kracht in mij.

Vertelling door juf Tanis
Zingen: Psalm 51 : 6
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet;
Ai, laat van mij Uw Heil’gen Geest niet scheiden.
Die kan alleen op ’t rechte spoor mij leiden;
Bestuur mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet.
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest,
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen;
Laat mij, gesterkt door enen eed’len geest,
Volvaardig ’t pad van Uw geboden lopen.

Opzeggen (Rachel/Ghyslaine/Geralyn/Elian/Kwintijn)
Zie toch eens dat grote wonderteken
Dat verschijnt in ’t vroege uur:
De discipelen, ze gaan hier spreken.
Op hun hoofden tongen als van vuur.
Mensen stromen verbaasd samen
Uit vele volkeren vandaan.
Hoor, daar klinken al de grote werken
Van de Heere in hun eigen taal.
Petrus spreekt, zij spitsen nu de oren.
Hij is met de Heil’ge Geest vervuld.
’t Zijn geen zachte woorden die ze horen.
Nee, hij wijst hen op hun grote schuld.
Pijnlijk worden zij in ’t hart geslagen.
Petrus wijst de weg naar Jezus heen.
Ook voor hen mag nu het heillicht dagen.
Hun behoud ligt in Hem alleen.
Leer, o God, ook ons de schuld bewenen.
Schenk ons de leiding van Uw Geest.
Drijf ons door Zijn werk naar Christus henen.
Zo wordt het waarlijk Pinksterfeest.

Zingen: Avondzang : 1, 4 en 7
O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.
Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid’,
Daar ’t in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.
O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’,
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwe troost ons neer
Drieënig God, U zij al d’ eer.

Sluiting door meester Euser
Zingen “Ere zij aan God de Vader”
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drie-een-ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een-ge in Zijn troon.
Halleluja, lof, aanbidding,
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer’!

De meesters en juffen van de zondagsschool wensen u en jou
een gezegend Pinksterfeest toe.

